
Callidryas Scylla L. ?-

.

Nieuwe vorm : Obscura van den Bergh

door

P. J. VAN DEN Bergh LzN., (Tilburg)

Met plaat 3.

Callidryas Scylla L. van Celebes is een van die Pieriden,

waarvan de $$ in den regentijd soms zeer donkere, afwij-

kende vormen vertoonen, waarin enkele verzamelaars, zooals

StaudinGER en Früiistorfer, aanleiding hebben gevonden-

daaraan nieuwe namen te geven.

Op pag. 163 van Seitz, Pieridae noemt StaudinGER den

meest voorkomenden vorm op Celebes van Scylla $ Asacma,

zie Seitz plaat 68, rij 3, fig. 2, Früiistorfer een daarvan

afwijkenden vorm met zeer donker bestoven bovenvleugels en

nog tamelijk veel geel in de ondervleugels, Minacia, even-

eens van Celebes, afgebeeld in Seitz pi. 68, rij b, fig. 3.

Verleden jaar ontving ik echter van mijn verzamelaar op

de Noordkust van Celebes te Bolänng Mongondou 2 exem-

plaren van Scylla, welke nog veel donkerder geteekend zijn

dan bovengenoemde vormen en waarbij de zwarte punt op

de bovenzijde van de dwarsader der voorvleugels nagenoeg

geheel verdwenen is, terwijl de bovenvleugels scherper om-

lijnd zijn en beide exemplaren kleiner dan de gewone type.

Dezen nieuwen vorm, welke tot heden onbekend bleef, heb ik

den naam van ÖZ/'^rw^ gegeven, waarbij nog dient opgemerkt,

dat zij zeer veel overeenkomst vertoont met den donkeren

vorm van Crocalc Cr. Ç Celebes, door Früiistorfer genaamd

Ostentata, afgebeeld in Seitz op plaat 69, rij a, fig. 3.
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Ter verduidelijking is hierbij een plaat gevoegd, v^aarvan

verklaring als volgt :

Fig. I en 2. Scylla L. Ç. Celebes Type.

Staudinger's vorm Asaema.

Fig, 3 en 4. Scylla L. $ . Celebes.

Donkerder overgangsvormen.

Fig. 5. Scylla L. $. Celebes.

Frühstorfer's Minacia.

Fig. 6 en 7. Scylla L. ^. Celebes.

Vorm Obscura VAN DEN Bergh.

Fig. 8. Crocale Cr. $. Celebes.

Vorm Ostentata Frühst.

De vindplaats van Obscura is Boläang Mongondou, Noord-

kust Celebes; er berusten in mijn collectie twee exemplaren.


